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Els antitransvasament demanen a Narbona que impedeixi l’enllaç dels sistemes d’abastament interior

El PSC es compromet amb
la Plataforma a retirar
el projecte d’interconnexió
Considera “innecessari” el projecte per
solucionar el dèficit hídric de Barcelona

Oriol Margalef
TARRAGONA

El PSC va reiterar
ahir davant la
Plataforma en
Defensa de l’Ebre
el seu rebuig a
tots els transva-

saments que s’han plantejat els
últims anys, inclòs el que pre-

veia portar aigua a la conurba-
ció de Barcelona. Segons els so-
cialistes, el projecte d’intercon-
nexió de xarxes plantejat per
l’anterior executiu “és necessari
en aquest moment”. El fet que
el govern encara no hagi re-
nunciat oficialment al finança-
ment europeu per aquesta obra
havia generat preocupació a la
Plataforma.

Després d’una reunió al Par-
lament amb els socialistes Mi-
quel Iceta i Joan Sabaté, la Pla-
taforma va decidir donar un vot
de confiança al PSC, si bé es
mantindrà vigilant fins que el
govern central adquireixi defi-
nitivament els compromisos
del tripartit i anul·li diversos
capítols de la llei del Pla Hi-
drològic Nacional que fan refe-

rència a aquest projecte. Al ter-
me de la reunió, Sabaté va ex-
plicar que el PSC considera
“innecessari” el projecte d’in-
terconnexió de xarxes per so-
lucionar “en aquest moment”
el dèficit hídric de Barcelona. El
compromís reiterat pel PSC xo-
ca amb les recents manifestaci-
ons de l’alcalde socialista de
Reus, Lluís Miquel Pérez, en què
es mostrava favorable a inter-
connectar les xarxes per enviar
aigua de l’Ebre a Barcelona “en
cas de necessitat”.

Rodríguez Zapatero va
anunciar al debat d’investidura
la derogació de l’article tercer
del PHN, que fa referència al
transvasament cap al sud. El
compromís del president del
govern central, tanmateix, és
considerat incomplet per la
Plataforma, que ahir es va diri-
gir per carta a la ministra de
Medi Ambient, Cristina Narbo-
na, per advertir-la de la neces-

sitat de derogar la disposició
addicional segona de la llei, on
consta el projecte d’intercon-
nexió. La preocupació de la
Plataforma es va gestar quan va
transcendir que l’executiu ca-
talà no només no havia renun-
ciat al finançament europeu de
la interconnexió de xarxes, sinó
que la connexió de les xarxes
d’abastament d’aigua potable
de Vilanova i la Geltrú (Aigües
Ter-Llobregat) i Cunit (Consorci
d’Aigües de Tarragona, mini-
transvasament de l’Ebre) figu-
rava entre una trentena de
propostes remeses per la Gene-
ralitat al ministeri. Fonts del
govern català no s’han cansat
de repetir els últims dies que el
projecte d’interconnexió de
xarxes no és prioritari. Abans
de trobar-se amb el PSC, la Pla-
taforma va reunir-se també
amb ERC i ICV, que van reiterar
el seu compromís antitransva-
sament.

Els mercats
de Barcelona
reciclen el 30%
dels residus

M.F.
BARCELONA

Els 47 mercats municipals de
Barcelona van generar durant
l’any passat 23.138 tones de
residus i d’aquest total se’n van
reciclar el 30,7%, xifra que és
un 11,6% més que l’any ante-
rior, segons va revelar ahir el
segon tinent d’alcalde de l’A-
juntament, Jordi Portabella.

Va afegir que alguns mer-
cats arriben a reciclar fins la
meitat dels residus (el de Felip
II i Sant Martí), mentre d’al-
tres no passen del 14%. Per
incentivar l’augment del reci-
clatge, l’Ajuntament subven-
cionarà a partir d’aquest any
els mercats que incrementin
la recollida selectiva i millorin
les infraestructures d’acord
amb aquest objectiu. Portabe-
lla no va concretar els diners
que l’Institut Municipal de
Mercats dedicarà al projecte,
però va assegurar que les aju-
des “seran directament pro-
porcionals a les millores que
es facin en la logística del
mercat o en la promoció de la
recollida selectiva”.

De cara al futur, a més
d’intentar incrementar la re-
collida de brossa orgànica
(fruita, verdura i restes de carn
i peix) s’impulsarà la recollida
i el reciclatge de les escom-
braries inorgàniques, que són
el paper, el cartró, la fusta, el
vidre i tots els derivats plàs-
tics. Aquesta recollida inorgà-
nica es començarà a fer a la
Barceloneta i a Santa Caterina,
que són els dos mercats que
encara s’estan remodelant.

D’altra banda, l’Institut Mu-
nicipal de Mercats ha firmat
un acord amb els floristes de la
Rambla per reciclar, mitjan-
çant uns bujols, el 100% dels
residus de les plantes.


